Protocol agressie en geweld VV Farmsum

Inleiding:
VV Farmsum wil als voetbalvereniging haar leden, vrijwilligers en toeschouwers de gelegenheid geven
om sportief, prettig en veilig te voetballen en/of te supporteren. Agressie en geweld horen daar niet bij!
Toch kunnen er ook bij VV Farmsum incidenten plaatsvinden. Met dit protocol wil VV Farmsum
duidelijke afspraken maken wat te doen bij incidenten van agressie en geweld.

Wat verstaan wij bij VV Farmsum onder agressie en geweld?
Iedere gewelddadige, intimiderende, seksistische en/of discriminerende uitlatingen of gedragingen
naar anderen, vallen bij ons onder de noemer ‘agressie en geweld’. Hieronder vallen bijvoorbeeld
bedreigen, beledigen, spugen, schoppen, slaan, maar ook het expres vernielen van onze goederen.

Wanneer is het ‘Protocol agressie en geweld VV Farmsum’ van toepassing?
Dit protocol is van toepassing bij alle vormen van agressie en geweld op het terrein van VV Farmsum.
Daarmee is het protocol van kracht op de velden, langs de lijn, in de kleedkamer, in de kantine op de
parkeerplaats en fietsenstalling.

Op wie is het ‘Protocol agressie en geweld VV Farmsum’ van toepassing?
Dit protocol is van toepassing op alle leden van VV Farmsum, haar vrijwilligers en/of medewerkers en
haar bezoekers.

Uitgangspunten VV Farmsum ten aanzien van agressie en geweld
 Agressie en geweld worden niet geaccepteerd.
 Incidenten worden gemeld aan het bestuur. Ernstige incidenten worden gemeld aan de politie.
 Slachtoffers van agressie en geweld worden beschermd.

Hoe te handelen bij vormen van agressie en geweld?
Binnen het veld
 Bij incidenten met agressie en geweld binnen het veld wordt in beginsel opgetreden door de
scheidrechter.
 Indien het incident niet met behulp van de spelregels afdoende kan worden beëindigd, treedt
de staf (leider/coach en/of trainer) van het team van VV Farmsum de-escalerend op en
assisteert desgewenst de scheidsrechter.
 Mocht dit niet afdoende zijn kan de hulp ingeroepen worden van enkele omstanders. Bij het
eerste elftal is dat de begeleidingscommissie.









Indien een Farmsum-speler (mede) als agressor wordt beschouwd, neemt de leider/coach
direct de nodige maatregelen door bijvoorbeeld de speler te wisselen.
Indien een Farmsum-speler slachtoffer is van agressie of geweld, neemt de leider/coach direct
de nodige maatregelen om de speler te beschermen.
Maak altijd melding van een incident aan het bestuur. Maak hier een duidelijke melding van de
gebeurtenissen en plaats van het incident. Benoem ook getuigen.
Bel in noodgevallen 112 en bij niet noodgevallen 0900-8844 conform de landelijke procedures.
Voorbeelden van noodgevallen zijn situaties waarbij fysiek geweld is toegebracht door
bijvoorbeeld schoppen en slaan op het hoofd, borst en buik.
Omschrijf ook aan de hulpdiensten duidelijk de gebeurtenissen en locatie. Geef hierbij aan of
er sprake is van verwondingen en of de dader nog aanwezig is.
De scheidsrechter bepaalt het verdere wedstrijdverloop

Buiten het veld
 Bij incidenten van agressie en geweld wordt opgetreden. In beginsel wordt degene van wie de
agressie uitgaat hierop aangesproken. Er wordt hem/haar gemaand de agressie te stoppen.
Dit handelen is gericht op de-escalatie.
 Is dit niet afdoende, dan is het noodzakelijk grenzen en consequenties aan te geven en
duidelijk aan te geven dat de bij het niet beëindigen van de agressie hulp van de politie
ingeroepen zal worden.
 Maak altijd melding van een incident aan het bestuur. Maak hier een duidelijke melding van de
gebeurtenissen en plaats van het incident. Benoem ook getuigen.
 Bel in noodgevallen 112 en bij niet noodgevallen 0900-8844 conform de landelijke procedures.
Voorbeelden van noodgevallen zijn situaties waarbij fysiek geweld is toegebracht door
bijvoorbeeld schoppen en slaan op het hoofd, borst en buik.
 Omschrijf ook aan de hulpdiensten duidelijk de gebeurtenissen en locatie. Geef hierbij aan of
er sprake is van verwondingen en of de dader nog aanwezig is.

Verdediging bij agressie en geweld
Het uitgangspunt is dat er nooit geweld gebruikt wordt. Als er sprake is van een persoonlijke aanval,
dan mag je jezelf verdedigen of bevrijden. De kracht die daarbij gebruikt wordt moet in verhouding
staan tot hetgeen er nodig is om dit te realiseren.

Afhandeling en nazorg
Direct na een incident moet de rust en veiligheid op het terrein van VV Farmsum worden hersteld. De
Betrokkenen en eventuele slachtoffers moeten steun krijgen. Dit begint al op de plaats waar het
incident heeft plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld het veld, de kantine, de kleedkamer, etc. De
leider/coach, de trainer en de aanwezige bestuursleden zien er op toe dat deze steun gegeven wordt.
Taken hierbij kunnen zijn:
 Zorg dat er EHBO wordt verleend en er adequate aandacht is voor de medische situatie van
de slachtoffers.
 Evalueer of verdere medische hulpverlening noodzakelijk is en/of geregeld is. Overleg zonodig
met een arts, huisartsenpost en/of spoedeisende hulp.








Breng het slachtoffer en eventuele betrokkenen naar huis indien er geen verdere medische
hulp noodzakelijk is.
Zorg dat alle betrokkenen zijn/haar verhaal kwijt kunnen.
Organiseer overname van eventuele taken
Zorg voor steun en opvang van eventuele getuigen.
Bij jeugdspelers worden ouders/verzorgers geïnformeerd en ingeschakeld.
Het bestuur zorgt voor een juiste communicatie binnen de club en naar de eventuele media.

